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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

PANEMUNĖLIO SENIŪNIJOS 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITA 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

Panemunėlio seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam 

tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. 

2020 m. savo veiklą seniūnija vykdė vadovaudamasi  2020-05-04 Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV – 422 patvirtintu metiniu veiklos planu.  

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginiu veiklos planu, kuriame suformuota Rokiškio rajono savivaldybės misija, strateginiai 

tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei 

žmogiškieji ištekliai jiems įgyvendinti. 

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla 

finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos 

lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių. 

Panemunėlio seniūnijoje 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta 8,5 etato. Iš jų 2 valstybės 

tarnautojai, likusieji darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

                                                      1 lentelė  

           

Bendrieji duomenys apie Panemunėlio seniūniją 
 

Rodiklis 
Mato 

vnt. 
2020-01-01 

 

2020-12-31 

 

Seniūnijos plotas ha 14100 14100 

Gyventojų skaičius  žm. 1208 1180 

Kaimų skaičius vnt. 48 48 

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis km 114,173 114,173 

Gatvių ilgis kaimuose ir gyvenvietėse km 10,615 10,615 

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis km 10,615 10,615 

Valomų šaligatvių ilgis km 3,214 3,214 

Veikiančių kapinių skaičius vnt. 4 4 

Neveikiančių kapinių skaičius vnt. 6 6 

Kapinių teritorijų plotas ha 2,64 2,64 

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius vnt. 13 13 

Parkų skaičius vnt. 1 1 

Seniūnijos prižiūrimų viešųjų erdvių plotas ha 7,109 7,109 

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas ha 0,25 0,25 

Socialiai remtinų šeimų (asmenų) skaičius vnt. 65 65 

Eksploatuojamų gatvių apšvietimo šviestuvų 

skaičius 
vnt. 101 123 

 

Panemunėlio seniūnijoje yra trys   kaimo bendruomenės, tai Panemunėlio geležinkelio 

stoties, Panemunėlio miestelio ir Augustinavos. Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje  

veiklą vykdo Asociacija Panemunėlio kraštas. Aktyviai veikia Panemunėlio miestelio bendruomenė 

ir Asociacija Panemunėlio kraštas. Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: 
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Augustinavos, Panemunėlio geležinkelio stoties, Panemunėlio miestelio ir Šetekšnos. Visose 

seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai. 

Gyventojų skaičius seniūnijoje kasmet  mažėja: 

2016 m. – 1287 gyventojai; 

2017 m. – 1278 gyventojai; 

2018 m. – 1238 gyventojai. 

2019 m.  – 1208 gyventojai 

2020 m. – 1180 gyventojų 

 

 

 
 

Diagrama rodo, kad gyventojų skaičius kasmet mažėja. Tai lemia subjektyvios ir 

objektyvios priežastys. Seniūnijos bendruomenė sensta, darbingo amžiaus žmonės išvyksta dirbti į 

didesnius miestus arba į užsienį. Baigę vidurinę mokyklą į didmiesčius išvyksta moksleiviai. Tik 

maža dalis jų grįžta į seniūniją. 

Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje veiklą vykdo Panemunėlio mokykla – 

daugiafunkcis centras. Yra bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. Panemunėlio geležinkelio 

stoties gyvenvietėje ir Panemunėlio miestelyje  veikia Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio 

viešosios bibliotekos filialai. Šetekšnų ir Augustinavos kaimų skaitytojus aptarnauja  kilnojamoji  

biblioteka. 

 

II. SENIŪNIJA  ĮGYVENDINA 

 

Vykdydama savo veiklą seniūnija įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame 

veiklos plane numatytas programas: 

Programa Nr. 1 – ,,Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas“. 

Programa Nr.3 – ,,Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas“. 

Programa Nr. 4 – ,,Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės 

gerinimas“. 

Programa Nr. 5 – ,,Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“. 

 

III. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

2020 metais seniūnija veiklą vykdė pagal keturias patvirtintas programas. Programos 

finansuojamos iš valstybės , spec.programų ir  rajono biudžeto lėšų. 

 

          2 lentelė            

Asignavimai pagal programas 

 

Progra Programos Lėšos iš Iš jų tūkst. Eur: Finansavimo 

Seka1
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Gyventojų skaičiaus kaita per paskuitinius pekiarius metus 



 3 

mos  

Nr. 

pavadinimas viso 

tūkst. 

Eur 

Darbo 

užmo

kestis  

 

Sodra 

Kitos 

išlai- 

dos 

šaltinis 

1 

Savivaldybės  

pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir 

vykdymas 

78,0 70,5 1,1 6,4 

Savivaldybės 

biudžetas, 

valstybės 

biudžetas, spec. 

programų lėšos 

3 

Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas 

1,9 - - 1,9 
Savivaldybės 

biudžetas 

4 

Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

10,4 4,1 0,1 6,2 

Valstybės 

biudžetas, 

savivaldybės 

biudžetas 

5 

Rajono infrastruktūros 

objektų priežiūra, plėtra 

ir modernizavimas 

44,3 35,2 0,5 8,6 

Savivaldybės 

biudžetas 

Iš viso 134,6 109,8 1,7 23,1 
 

 

 

 Didžioji dalis asignavimų skiriama 1 programai – Savivaldybės pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimui ir vykdymui. Mažiausiai finansuojama 3 programa - Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė  

 

Penkerių  paskutinių metų asignavimų palyginimas pagal programas  

 

Programos 

Nr. 
Programos pavadinimas 

 

Iš viso skirta lėšų tūkst.  Eur 

 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

1 
Savivaldybės  pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir vykdymas 
52,4 59,7 74,9 71,6 78,0 

58% 
1% 8% 

33% 

Procentinis asignavimų paskirstymas pagal programas 

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
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3 

Kultūros, sporto, bendruomenės, 

vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas 

1,2 2,8 2,1 1,4 1,9 

4 

Socialinės paramos ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybės 

gerinimas 

17,3 24,3 20,1 10,1 10,4 

5 
Rajono infrastruktūros objektų 

priežiūra, plėtra ir modernizavimas 
23,0 24,1 20,1 33,5 44,3 

Iš viso: 96,7 111,10 117,2 116,6 134,6 

  

 

 
 

Paskutiniais metais  išaugo Rajono infrastruktūros objektų priežiūros programos 

asignavimai ir Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas. Taip pat labai 

nežymiai išaugo ir Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo 

programos lėšos. Tai vyko dėl subjektyvių ir objektyvių priežasčių. 

Seniūnija savo veiklą vykdo ne tik pagal keturias  programas, bet ir pagal penkis 

administracijos direktoriaus patvirtintus asignavimus, skirtus seniūnijos ūkinei ir kultūrinei veiklai 

vykdyti.  

 

                          4 lentelė  

2020 metų asignavimai pagal lėšas, skirtas administracijos direktoriaus įsakymu 

 

Eil. 

Nr. 
Sutarties objektas 

Iš viso lėšų tūkst. 

Eur 

1. Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas 2,09 

2. 
Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai ir naujų želdinių 

įsigijimas ir veisimas 

3,00 

3. Užimtumo didinimo programa Panemunėlio seniūnijoje 1,18 

4. 
Kelių priežiūros darbai žiemos metu ir kiti kelių priežiūros darbai 

Panemunėlio seniūnijoje 

3,26 

5. Kultūrinės veiklos organizavimas 0,15 

Iš viso 9,68 

 

Didžiausią  asignavimų dalį 2020 metais sudarė lėšos, skirtos kelių priežiūros darbams 

žiemos metu ir kitiems kelių priežiūros darbams. Už šias lėšas buvo tvarkomos pakelės 

(šienaujama, kertami krūmai), metų pabaigoje nupirktas frontalinis krautuvas traktoriui MTZ 

Belarus 1025.4. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2016 m.

2017 m.

2018 m .

2019 m.

2020 m.

Paskutinių penkerių metų programų finansavimo grafinis 
palyginimas  

Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas
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5 lentelė 

 

Penkerių paskutinių metų asignavimų palyginimas pagal finansavimo sutartis ir lėšas, 

skiriamas administracijos direktoriaus įsakymu 
 

Eil. 

Nr. 
Sutarties objektas 

Iš viso lėšų tūkst. Eur 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. 
Seniūnijai priklausančių 

pastatų einamasis remontas 
1,3 6,4 1,6 4,7 2,09 

2. 

Pavojų keliančių medžių 

šalinimo darbams ir naujų 

želdinių įsigijimui ir 

veisimui 

1,5 1,9 1,7 3,5 3,00 

3. 

Užimtumo didinimo 

programa Panemunėlio 

seniūnijoje 

0,7 0,9 0,7 0,4 1,18 

4. 

Kelių priežiūros darbai 

žiemos metu ir kiti kelių 

priežiūros darbai 

Panemunėlio seniūnijoje 

0,9 1,0 1,3 3,2 3,26 

5. 

Seniūnijai priklausančių 

ES lėšomis įgyvendintų 

projektų eksploatavimas ir 

priežiūra 

0,3 0,6 0,7 0,7 0 

6. 
Kultūrinės veiklos 

organizavimas 
- - - 0,2 0,15 

Iš viso 4,7 10,8 

 

6,0 

 

12,7 9,68 

 

           

 
 

Paskutiniais metais nežymiai išaugo lėšos  kelių priežiūros darbams žiemos metu ir 

kitiems  kelių priežiūros darbams.  

 

 

 

 

0 2 4 6 8

Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas

Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams ir naujų želdinių
įsigijimas ir veisimas

Užimtumo didinimo programa Panemunėlio seniūnijoje

Kelių priežiūros darbai žiemos metu ir kiti kelių priežiūros
darbai Panemunėlio seniūnijoje

Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų
eksploatavimas ir priežiūra

Penkerių paskutinių metų asignavimų palyginimas 

2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m.
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IV. SENIŪNIJOS  VEIKLA PAGAL VEIKLOS PLANE   

PATVIRTINTAS PROGRAMAS  

 

1. Programa Nr. 1- ,,Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas“. 

 

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per įstatymų, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, 

administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę, planavimo proceso ir 

žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.  

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti valstybės, savivaldybės, seniūnijos ir 

bendruomenės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir darbo 

rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą. 

                                   

1.1. Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo programos 

uždaviniai ir vykdymo kriterijai. 

  

Šios programos sėkmingam vykdymui iškelti trys uždaviniai ir dvidešimt penkios   aiškiai 

apibrėžtos veiklos. 

      6 lentelė 

                                    1 uždavinys. Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

2019 m. rodiklių  pokyčio   

analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

 

1.Seniūnijos 

darbuotojų etatų 

skaičius 

8,5 8,5 

Etatų skaičius nekito.  

8,5 

2.Parengtų 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymų projektų 

skaičius 

8 16 

Rodiklis padidėjo, nes keitėsi 

komisijų sudėtys. Buvo 

suteikiami adresai žemės 

sklypams, kuriuose leidžiama 

statyba.  

24 

3.Parengtų rajono 

tarybos sprendimų 

projektų skaičius 2 1 

Parengtas rajono tarybos 

sprendimo projektas dėl žemės 

sklypo skyrimo visuomenės 

poreikiams 

0 

4.Priimta prašymų 

laidojimo pašalpai 

gauti 30 20 

Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų, šios 

rūšies prašymais, skaičiaus. 

20 

5.Išduota leidimų 

laidoti seniūnijos 

teritorijoje 

esančiose kapinėse 

25 23 

Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų, šios 

rūšies prašymais, skaičiaus. 

25 

6.Atlikta notarinių 

veiksmų 

18 32 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių dėl notarinių 

veiksmų atlikimo, asmenų 

skaičiui. 

22 

7.Organizuota ir 

atlikta viešųjų 
10 8 

Dalis prekių ir paslaugų perkama 

pagal savivaldybės 
29 



 7 

pirkimų administracijos Strateginio 

planavimo, investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyriaus atliktus 

centralizuotus viešuosius 

pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai 

seniūnijoje inicijuojami, 

organizuojami ir atliekami tik tais 

atvejais, kai perkama konkreti 

prekė ar paslauga reikalinga 

konkretiems darbams atlikti ar 

seniūnijos funkcijoms vykdyti. 

8.Parengta darbo 

sutarčių su 

asmenimis 

įdarbinamais 

vykdant užimtumo 

didinimo programą 

(viešieji darbai)   

2 2 

Vykdant užimtumo didinimo 

programą seniūnija kasmet 

dalyvauja viešųjų darbų darbdavių 

atrankoje ir konkurso būdu 

seniūnijai skiriamas finansavimas. 

Kadangi programa yra 

neperspektyvi,  kas  metai 

finansavimas mažėja.  

2 

9.Išduotas šeimos 

sudėtį ar kitokią 

faktinę padėtį 

patvirtinančių 

pažymų skaičius 

25 73 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių dėl šios rūšies 

pažymų ,skaičiui. 

117 

10.Išduotų 

charakteristikų 

skaičius 10 7 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų dėl šios 

rūšies pažymų skaičiui. 

8 

11.Priimta ir 

išnagrinėta 

gyventojų 

prašymų, 

pareiškimų, 

pasiūlymų, skundų 

5 1 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją šiais 

klausimais besikreipiančių 

asmenų skaičiui. 

 

3 

12.Išduota leidimų 

saugotinų želdinių, 

augančių ne miško 

žemėje, kirtimui, 

genėjimui ar 

kitokiam 

pašalinimui 

15 6 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų dėl šios 

rūšies leidimų skaičiui. 

 

12 

13.Parengta, ir  

užregistruota 

seniūnijos vidaus ir  

siunčiamų 

dokumentų 
150 121 

Rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį atsiradusio 

poreikio raštu kreiptis į 

savivaldybės administraciją, kitas 

institucijas seniūnijai aktualiais 

klausimais, nuo poreikio atsakyti į 

gautus raštus, nuo besikreipiančių 

asmenų skaičiaus ir kitų kriterijų. 

178 

  

Šios programos 1 uždavinio įvykdymo rodikliai iš dalies apsprendžia seniūnijos darbuotojų 

darbo kokybę ir kompetencijas. Rodikliai tiesiogiai proporcingi asmenų, apsilankiusių seniūnijoje 

jiems aktualiais klausimais, skaičiui. Keletas rodiklių, palyginus su 2019 metais, išaugo.  
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                              7 lentelė 
2 uždavinys.  Tinkamai įgyvendinti valstybės perduotas savivaldybei funkcijas 

                                                           

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio pokyčių analizė 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

 

1.Seniūnijos 

teritorijoje savo 

gyvenamąją vietą 

deklaravusių 

asmenų skaičius  

1208 1180 

Gyventojų skaičius seniūnijoje 

mažėja dėl subjektyvių ir 

objektyvių priežasčių. 

Bendruomenė sensta, dalis 

gyventojų išvyksta gyventi į 

didmiesčius ar užsienį. 

1208 

2.Užpildytos 

gyvenamosios 

vietos 

deklaracijos, 

asmeniui pakeitus 

gyvenamąją vietą 

LR arba atvykus 

gyventi į LR 

50 53 

Veiklos vertinimo rodiklis 

tiesiogiai proporcingas atvykusių į 

seniūniją  ir savo gyvenamąją 

vietą deklaravusių gyventojų 

skaičiui. Ataskaitiniais metais 

išaugo  atvykimą deklaravusių  

gyventojų skaičius. 

 

82 

3.Užpildytos 

išvykimo iš LR 

ilgesniam nei 6 

mėn. laikotarpiui, 

deklaracijos  

20 8 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į užsienį išvykusių ir 

išvykimą deklaravusių gyventojų 

skaičiui. Išvykusių gyventojų 

skaičius palyginus su 2019 m. 

sumažėjo per pusę. 

16 

4.Priimta 

sprendimų dėl 

gyvenamosios 

vietos 

deklaravimo 

duomenų  keitimo 

ar panaikinimo 25 37 

Veiklos vertinimo rodiklis 

nežymiai sumažėjo, nes metų 

eigoje kreipėsi mažiau gyventojų 

dėl gyvenamosios vietos adresų 

duomenų keitimo – 34 

sprendimai.  dviejų būstų 

savininkai pareiškė norą 

panaikinti jiems nuosavybės teise 

priklausančiuose būstuose savo 

gyvenamą vietą deklaravusių, bet 

faktiškai negyvenančių asmenų 

deklaravimo duomenis.1 adresas 

buvo taisomas. 

26 

5.Išduota pažymų 

apie asmens 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

48 54 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų dėl šios 

rūšies pažymų. 

34 

6.Informacijos 

apie asmenis 

deklaruojančius 

savo gyvenamąją 

vietą nuosavybės 

teise 

priklausančioje 

gyvenamojoje 

patalpoje 

suteikimas 

25 30 

Veiklos vertinimo rodiklis 

proporcingas per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų dėl šios 

rūšies pažymų skaičiui. 

 
51 

7.Užpildyta ir 280 261 Veiklos vertinimo rodiklis 269 
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priimta žemės 

ūkio valdų 

savininkų 

paraiškų 

tiesioginėms 

išmokoms gauti 

priklauso nuo deklaruojančių 

žemę ūkininkų skaičiaus. 

Ūkiai stambėja, pareiškėjų 

skaičius kasmet  mažėja. 

Užpildyta 261 paraiška 

tiesioginėms išmokoms gauti ir 

užregistruoti 6 prašymai 

patvirtintų paraiškų duomenų 

keitimui. 

8.Užpildyta ir 

priimta prašymų 

atnaujinti žemės 

ūkio valdos 

registracijos 

duomenis 

365 342 

Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo deklaruojančių 

žemę ūkininkų skaičiaus. 

Ūkiai stambėja, pareiškėjų 

skaičius kasmet  mažėja. 

2020 m. registruoti 134 ūkininkų 

ūkiai. 

334 

9.Gauti žemės 

ūkio valdų 

savininkų 

prašymai dėl 

melioruojamų 

laukų, gamtinių 

sąlygų ar gyvūnų 

padarytos žalos 

įvertinimu, kitais 

klausimais 

susijusiais su 

žemės ūkiu 

5 8 

Veiklos rodiklis priklauso nuo 

besikreipiančių per ataskaitinį 

laikotarpį gyventojų skaičiaus. 

Gyventojai, turėję problemų dėl 

melioracijos įrenginių gedimų, 

kurių remonto išlaidos yra 

kompensuojamos iš Kaimo plėtros 

programų lėšų, tiesiogiai kreipėsi į 

Savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio skyrių. 6 ūkininkai 

pasinaudojo  Kaimo plėtros 

programos finansine priemone 

kompensuoti kelio remontui skirto 

žvyro pirkimo išlaidas. Buvo 

kompensuota  2900 Eur. 

 2020 m.  fiksuoti 2 ūkininkų 

nusiskundimai dėl laukinių 

paukščių daromos žalos 

pasėliams. 

8 

10.Gauti 

prašymai kitais 

klausimais 

susijusiais su 

žemės ūkio veikla 

  

Veiklos rodiklis priklauso nuo 

besikreipiančių per ataskaitinį 

laikotarpį gyventojų skaičiaus. 

Priimti prašymai dėl valdos 

ekonominio dydžio ir Europinio 

dydžio vieneto apskaičiavimo – 

129 

Paraiškos dėl dalyvavimo 

priemonėje Asbestinių stogų 

dangos keitimas – 6 pareiškėjai; 

paraiškos  „Prevencinių priemonių 

taikymas prieš vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromą žalą“ - 3 

pareiškėjai. 

Išankstinių kontrolinių žemės 

sklypų ribų pasikeitimų 

aprašymai, pridedant sutvarkytos 

vietovės nuotrauką – 7. 

Pildytos panaudos ir nuomos 

sutartys – 23 pareiškėjai. 

Pasėlių įvairinimo ir žalinimo 

reikalavimų atitikties tikrinimas – 

468 
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87 pareiškėjai. 

Informuoti pareiškėjai dėl 

duomenų atnaujinimo 

reikalingumo: valdų - 131; 

ūkininko ūkio – 51; vykdomas 

purškimų/sėjos registravimas – 6 

pareiškėjai; žemės ūkio paslaugų 

teikimo sutarčių 

sudarymas/nutraukimas – 8 

pareiškėjai. Dėl Covid – 19 

pandemijos paskelbus ekstremalią 

situaciją, pateiktos paraiškos 

laikinajai valstybės pagalbai dėl 

ūkinių gyvūnų 65 pareiškėjams; 

pateikti 76 prašymai skirti 

vienkartinę ar periodinę išmoką 

individualią žemės ūkio veiklą 

vykdančiam asmeniui, kurio  

EDV iki 4; suteikta informacija  

žemės ūkio veiklą vykdantiems 

asmenims, kurių  EDV daugiau 

nei  4 apie galimybę gauti išmoką   

individualią žemės ūkio veiklą 

vykdančiam asmeniui. 

 

Uždavinio rodikliai tiesiogiai priklauso nuo interesantų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

kreipėsi jiems aktualiais klausimais, skaičiaus. Net ir sumažėjus seniūnijos gyventojų skaičiui, 

deklaravusių atvykimą asmenų skaičius išlieka žymiai didesnis už išvykusių į užsienį asmenų 

skaičių. Atvyko 53, o išvyko 8 gyventojai. Priimti 37  prašymai ir tiek pat sprendimų dėl 

gyvenamosios vietos duomenų keitimo ar  panaikinimo. Kaip ir praėjusiais metais, šiemet 

gyventojai buvo raginami patikslinti savo gyvenamosios vietos adresus. Priimti 34 prašymai. 

 Buvo permainų ir žemės ūkio srityje. Dėl pandemijos gyventojai buvo raginami paraiškas 

tiesioginėms išmokoms gauti , pateikti  internetu. Stambėjant ūkiams sumažėjo  užpildytų ir priimtų 

žemės ūkio valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. Dėl tos pačios priežasties 

nežymiai sumažėjo užpildytų ir priimtų prašymų atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis. 

Bet išaugo gautų prašymų kitais klausimais,  susijusiais su žemės ūkio veikla, skaičius. 

 

8 lentelė 

3 uždavinys. Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1.Darbuotojų 

dalyvavimas 

mokymuose (ak. 

val.) 

100 55 

Iš viso mokymuose dalyvavo 3 

seniūnijos darbuotojai. Išklausytos 54  

akademinės mokymo  valandos. 

Mokymai vyko nuotoliniu būdu. 

104 

2.Supažindinta 

darbuotojų su 

darbų saugos 

instrukcijomis ir 

darbų saugos 

reikalavimais 

11 11 

Rodiklis priklauso nuo naujai priimtų 

ar pakartotinai instruktuojamų 

darbuotojų skaičiaus. 
10 
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Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo programai priskiriamos 

savarankiškos  ir valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą 2020  metų šios  programos 

uždaviniuose  numatytų rodiklių seniūnija įgyvendino. Tinkamai paskirstytus programai skirtus 

asignavimus, panaudojo racionaliai ir tikslingai.  
 

2. Programa Nr. 3 - ,,Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas“. 

 

Įgyvendinant šią programą  siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, 

materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūrinę veiklą, kelti jos paslaugų kokybę ir 

prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir 

objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami 

kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų 

įsitraukimas į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, 

paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo ir fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos 

gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose. 

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūrinę veiklą, skatinti 

gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, 

visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti projektus, organizuoti renginius. 

       

2.1. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo 

programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai. 

 

Šiai programai vykdyti iškelti trys uždaviniai ir dešimt aiškiai apibrėžtų veiklų. 

     

           9 lentelė 

1 uždavinys - didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti 

turizmo informacijos sklaidą 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdym

as 

 

1.Seniūnijos 

iniciatyva 

organizuota ar 

prisidėta 

organizuojant 

kultūrinius 

renginius 

seniūnijos 

teritorijoje 

1 2 

Kultūrinę veiklą seniūnijoje vykdo 

Panemunėlio mokykla- daugiafunkcis 

centras, kuris nepavaldus seniūnijai. 

Bet seniūnijos darbuotojai taip pat 

prisideda prie kultūrinio gyvenimo 

kartu su seniūnijos kultūros 

darbuotojais organizavo pora 

renginių. Rugpjūčio mėn. vyko 

popietė „Būk šalia“. 2020 m. 

gruodžio mėn. seniūnija prisidėjo 

prie kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventės organizavimo, dalyvavo 

kalėdinių filmukų kūrimo procese . 

 

 

3 

2.Bendruomeni

ų ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

kultūrinių 

renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

2 1 

2020 m. spalio mėn. vyko tradicine 

tapusi, „Moliūgynė“, kurią 

organizavo asociacija Panemunėlio 

kraštas. Dalyvavo apie 30 žmonių. 

Dėl pandemijos  ateinantiems 

metams atidėti visi tradiciniai 

renginiai. Ieškoma būdų, kaip šventes 

pristatyti virtualiai. Kadangi 

uždrausta daugelis veiklų, nėra 

galimybės ruoštis renginiams 

pasitelkiant saviveiklininkus. 

2 
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3.Žiniasklaidoje

, internetiniuose 

puslapiuose ar 

socialiniuose 

tinkluose 

viešinta 

informacija 

apie seniūnijos 

lankytinas 

vietas ir 

objektus 

5 5 

Bendradarbiaujant su Savivaldybės 

administracijos kompiuterinių 

technologijų specialistais reguliariai 

atnaujinama seniūnijos internetinė 

svetainė. Šiemet atnaujinta 

savivaldybės internetinė svetainė. 

Pakeista pasenusi informacija apie 

seniūniją, patalpinta nauja, aktuali 

informacija. 

3 

 

Nors kultūrinę veiklą seniūnijoje vykdo Panemunėlio mokykla – daugiafunkcis centas, 

seniūnija prisideda prie daugelio renginių organizavimo ir pasiruošimo jiems. Aktyvi Panemunėlio 

miestelio bendruomenė trejus metai iš eilės organizavo „Kraštiečių šventę“, deja, šiais metais šventė 

neįvyko dėl COVID – 19 pandemijos. Jau tapo tradicija rinkti gražiausiai tvarkomas seniūnijos 

sodybas. Trejus metus komisija lankė gražiausias sodybas. Šiemet buvo nuspręsta rinkti gražiausiai 

kalėdiškai pasipuošusias sodybas ar namus, bet dėl griežto karantino renginys neįvyko.  

 

                                                                                                                      10 lentelė 

2 uždavinys. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą 
 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1. Seniūnijos 

teritorijoje 

organizuota ar 

prisidėta 

organizuojant 

seniūnijoje sporto 

renginius 

1 0 

Sportinius renginius seniūnijoje 

organizuoja seniūnijai 

nepavaldus Panemunėlio 

mokykla- daugiafunkcis centras 

. 2020 m. visi sporto renginiai 

buvo atšaukti dėl pandemijos, 

nevyko tradiciniai turnyrai 

1 

2.Bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

1 0 

Dėl pavasarinio ir rudeninio  

karantinų ir pandemijos 

sportiniai renginiai buvo 

atšaukti 

1 

3.Dalyvauta 

respublikiniuose 

ir rajoniniuose, 

seniūnijų 

organizuotuose 

sportiniuose 

renginiuose 

1 0 

Dėl COVID – 19 pandemijos 

renginiai atšaukti 

 

2 

 

Panemunėlio mokykloje – daugiafunkciame centre renkasi Panemunėlio seniūnijos 

jaunimas ir senjorai. Dėl pandemijos 2020 m. treniruotės nevyko. Tradiciniai krepšinio ir tinklinio 

turnyrai taip pat neįvyko.                                                                                                             
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             11 lentelė 

3 uždavinys. Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų 

planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos 

teritorijoje 
 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1.Parengti ar 

vykdomi 

savivaldybės 

administracijos 

inicijuoti, 

seniūnijos 

teritorijoje, 

kultūrinių bei 

sportinių renginių 

projektai 

1 0 Projektų nebuvo 0 

2.Bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

seniūnijos 

teritorijoje 

parengti ar 

vykdomi 

kultūrinių bei 

sportinių renginių 

projektai 

1 2 

Įvykdytas Asociacijos 

Panemunėlio kraštas  projektas 

„Moliūgynė - 20“. 

Panemunėlio miestelio 

bendruomenės projektas 

„Panemunėlis gražus 

miestelis“ 

 

1 

 

3. Programa Nr. 4 – ,,Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės 

gerinimas“. 

 

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius 

su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų 

grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivaldybės administarcijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui 

lėšomis, socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo 

ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo 

amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma 

programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į 

visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas. 

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą 

pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį.      

                 

3.1. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos 

įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai. 
 

Šiai programai sėkmingai vykdyti iškelti du uždaviniai ir  numatytos aštuonios aiškiai 

apibrėžtos veiklos.                                                                                                                              
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                  12 lentelė 

1 uždavinys. Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę 

paramą 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1.Vertintos 

atskirų šeimų 

gyvenimo 

sąlygos 

1 0 

Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

besikreipiančių dėl laikinos vaikų  

globos šeimų skaičiaus. 2020 m. tokių 

šeimų nebuvo. 

 

 

3 

 

      

2. Buities ir 

gyvenimo 

sąlygų 

patikrinimo 

aktai 

45 56 

Surašomi, kai asmuo kreipiasi dėl 

socialinių paslaugų teikimo ( 

vienkartinės pašalpos, socialinės 

paslaugos, paslaugos išimties tvarka) 

103 

3.Apsilankymo 

šeimose ar pas 

asmenis aktai 

101 0 
Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

poreikio.  
106 

4.Asmenų 

socialinės 

globos poreikio 

vertinimas 

2 5 

Rodiklis priklauso nuo besikreipiančių 

asmenų dėl socialinių paslaugų teikimo 

(apgyvendinimo Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės socialinės globos centras, 

Obelių savarankiški gyvenimo namai) 

2 

5. Priimta 

prašymų būsto 

šildymo išlaidų 

kompensacijai 

gauti. 

30 34 
Rodiklis šiek tiek išaugo, nes padaugėjo 

besikreipiančių gyventojų . 
25 

6.Priimta 

prašymų 

vienkartinei 

piniginei 

paramai gauti 

15 18 

Pasikeitus vienkartinės piniginės 

paramos skyrimo tvarkai daugeliui 

gyventojų vienkartinė piniginė parama 

nebepriklauso. 

13 

7.Priimta 

prašymų 

socialinei 

paramai 

mokiniams 

gauti 

30 24 

Rodiklis priklauso nuo besikreipiančių 

asmenų skaičiaus. Rodiklis nežymiai 

išaugo. 

 

 

        28 

8.Priimta 

prašymų vaiko 

išmokai gauti 

30 28 
Rodiklis sumažėjo nes kreipėsi tik tėvai, 

gaunantys papildomą išmoką vaikui 
32 

    

Visą ataskaitinį laikotarpį buvo  vertinamos šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygos. 2020 

metais Obelių savarankiško gyvenimo namuose neapsigyveno nei vienas seniūnijos gyventojas. 

Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centre  2020 m.  apgyvendinta viena seniūnijos  

gyventoja, tačiau dokumentai gyvenimui šioje įstaigoje sutvarkyti 3 seniūnijos gyventojams, kurie 

dėl įvairių priežasčių ten gyventi   nenuvyko.  Į Skemų socialinės globos namus sutvarkyti 

dokumentai 2 žmonėms, vienas iš jų ten apgyvendintas, kitas laukia eilėje .  
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                                13 lentelė 

2 uždavinys.  Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1.Priimta 

prašymų iš 

šeimų, 

pageidaujančių 

gauti paramą 

maisto 

produktais 

210 376 

Rodiklis priklauso nuo  besikreipiančių 

gyventojų pajamų dydžio. Išvestas  

prašymus pateikusių asmenų arba 

šeimų metinis vidurkis. 2020 m. 

asmenų skaičius išaugo savivaldybės 

administracijos direktoriui patvirtinus 

naują tvarką. Dalis gyventojų dėl 

pandemijos neteko pajamų, per 

karantiną sustabdyta didžioji dalis 

veiklų. 

 

 

191 

5.Sutvarkyti ir 

Socialinės 

paramos centrui 

pateikti reikiami 

dokumentai dėl 

neįgaliųjų 

kompensacinės 

technikos ir 

pagal poreikį 

pristatyta 

naudotojui 

2 0 

Tarpininkaujama pristatant 

kompensacinę techniką ir priemones. 

Prašymus ir kitus dokumentus priima 

Rokiškio socialinės paramos centras. 

2020 m. seniūnijos gyventojai 

nesikreipė dėl šios rūšies paslaugos. 

 

8 

 

Dėl pandemijos metu įvestų ribojimų nevyko tradicinėmis tapusios, socialinio 

darbuotojo organizuojamos popietės senjorams. Visi renginiai nukelti į 2021 metus. 

 Per ataskaitinius metus išaugo daugelis  abiejų uždavinių  rodiklių. 

 
4. Programa Nr.5 – ,,Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“. 

 

Šia programa siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, 

vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio 

aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą. 

Įgyvendinama programa, skatinant užimtumą, leidžia gerinti gyvenamąją aplinką, 

kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių 

infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos 

teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti seniūnijos teritorijoje 

esančią viešąją, susisiekimo infrastruktūrą. 

                                             

4.1. Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programos 

įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai. 

 

Programai sėkmingai vykdyti iškeltos keturios užduotys ir trylika uždavinius detalizuojančių 

aiškiai apibrėžtų veiklų. 

 

        14 lentelė 

1 uždavinys. Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei 

priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

2020 

m. 

2020 m. 

plano 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 
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aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

planas įvykdymas įvykdymas 

1.Socialinių 

būstų skaičius 
0 0 

Socialinių būstų seniūnijoje nėra. 

Ataskaitiniais metais neįsigyta. 
0 

2.Savivaldybei 

priklausančių 

pastatų skaičius 

9 9 
Rodiklis nesikeitė, nes per ataskaitinį 

laikotarpį naujų pastatų neįsigyta 
9 

3.Savivaldybei 

priklausančių 

pastatų plotas, 

m
2 

1868,22 1868,22 Rodiklis nesikeitė 1868,22 

 

Seniūnija socialinių būstų neturi. Yra vienas savivaldybės tarybai priklausantis būstas, 

kuris avarinės būklės ir apgyvendinimui netinkamas. Šis būstas 2019 metais perduotas į  aukcioną. 

Ataskaitiniu laikotarpiu naujų būstų nenupirkta. Seniūnijai priklauso devyni įvairios paskirties 

statiniai.  

            15 lentelė 

 

2 uždavinys. Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių 

viešųjų erdvių infostruktūros būklę 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. plano 

įvykdymas 

1.Prižiūrimų 

viešųjų erdvių 

plotas, ha 

7,11 7,11 

Rodiklis nesikeitė, nes išliko ta pati 

darbų apimtis. 7,11 

2.Prižiūrimų 

paplūdimių 

plotas, ha 

0,8 0,8 

Rodiklis nesikeitė, nes išliko ta pati 

darbų apimtis. 0,80 

3.Prižiūrimų 

gėlynų plotas, 

ha 

0,25 0,25 

Rodiklis nesikeitė, nes išliko ta pati 

apimtis 0,25 

4.Lankytinų 

vietų skaičius 
13 13 

Rodiklis nesikeitė 
13 

  

 Seniūnija prižiūri ir šienauja viešąsias erdves  Panemunėlio glž.st. gyvenvietėje, 

Panemunėlio miestelyje, Šetekšnų k. , Augustinavos k. , Bajoriškių k. Nuolat prižiūrimas  Struvės 

geodezinis punktas. Tvarkomos ir šienaujamos trijų paplūdimių teritorijos. Seniūnijoje yra 13 

lankytinų vietų, kurios išvardintos ir aprašytos seniūnijos interneto svetainėje. 

 2020 metų gruodžio mėnesį Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje atnaujintas 

gatvių apšvietimas. Sumontuoti  43 LED šviestuvais. 2021 metais planuojama pakeisti lediniais dar  

34 šviestuvus. 

                                              16 lentelė 

3 uždavinys. Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas 

 

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1.Prižiūrimų 

šaligatvių ilgis 
3,21 3,21 

Rodiklis nesikeitė, nes išliko ta pati darbų 

apimtis.  
3,21 
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2.Seniūnijos 

kelių ilgis (km) 
114,173 114,173 

Rodiklis nepasikeitė 
114,17 

3.Prižiūrimų 

kapinių plotas 

ha 

2,64 2,64 

Rodiklis nesikeitė, nes išliko ta pati darbų 

apimtis. 2,64 

         

  Žiemą nuo šaligatvių ir kitų susibūrimo vietų kasamas sniegas, barstoma smėlio – 

druskos mišiniu. Vasaros metu šaligatviai šluojami, išravimos piktžolės. Seniūnijoje yra šešerios 

neveikiančios kapinės, kurios sezono metu periodiškai šienaujamos, iškertami krūmai. Taip pat 

nuolat  prižiūrimos ketverios veikiančios kapinės,  šienaujama, prižiūrimos kapinių bendro 

naudojimo teritorijos, genimi arba šalinami pavojingi medžiai. Žiemą nuo bendro naudojimo 

teritorijų nukasamas sniegas.      

 

                      17 lentelė 

4 uždavinys. Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo 

infrastruktūrą   

Uždavinį 

detalizuojanti, 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2020 

m. 

planas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

Rodiklio  pokyčių   analizė 

 

2019 m. 

plano 

įvykdymas 

1. Lygintų 

kelių ilgis 

(km) 

200,00 365,685 

Rodiklis sumažėjo, nes iš kelių lyginimo 

nepanaudotų ir sutaupytų lėšų nužvyruoti 

keliai.  

152,48 

2.Kelių 

valymas nuo 

sniego žiemos 

metu 

350,00  

Rodiklis nesikeitė  

110,12 

3.Kelių 

žvyravimas m
3 850,00 1127 

Rodiklis išaugo, nes didesnė dalis lėšų 

skirta žvyravimui 
1644 

         

  Lėšas kelių priežiūrai skiria Kelių direkcija, o seniūnijoms paskirsto  savivaldybės 

administracija. Centralizuotai  sudaromos sutartys su rangovais lyginimo darbams, žvyravimui, 

kelių profiliavimui, asfalto duobių lopymui, pakelių krūmų šalinimui ir kitiems smulkesniems kelių 

priežiūros darbams.  

 2020 metais seniūnijos kelių priežiūrai iš viso skirta 35425 Eur. Kelių su žvyro danga 

remontui ir priežiūrai skirta 31135 Eur. Kelių su asfalto danga remontui skirta 4290 Eur. 

 2020 metais seniūnijoje kelių profiliavimo darbams panaudota 10200,30 Eur, 16-oje 

km. seniūnijos vietinės reikšmės kelių atstatyta kelkraščių išorinė briauna. Po remonto šiuose kelių 

ruožuose  žymiai pagerėjo kelio būklė, vanduo nuteka į kelkraščius, nesikaupia važiuojamojoje 

dalyje. 

 2020 metais įdėta pralaida kelyje PN-63 ir suremontuota pralaida kelyje PN-24.  

 Spalio  mėnesį suremontuotas tiltas per Nemunėlio upelį  Panemunėlio miestelyje, 

projekto rangovas UAB „Rokmelsta“. 

Kaip ir ankstesniais  metais, dalyvauta rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo 

programas. Viešųjų darbų programoje 2020 metais dalyvavo 2 Užimtumo tarnybos siųsti bedarbiai.

 Darbai vykdyti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą darbų sąrašą. Iš viso Viešųjų 

darbų programai skirta 4200,00 Eur.  

Visuomenei naudingai  veiklai atlikti Socialinės paramos ir sveikatos skyrius nukreipė 

75 asmenis. Pavasarinio ir rudeninio karantinų metu visuomenei naudinga veikla sustabdyta, todėl 

tik nedidelė dalis nukreiptų asmenų atidirbo skirtas darbo valandas. Vidutiniškai per metus dirbo tik  

11 socialinės paramos gavėjų.  

                   Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos 

komisariatas ir Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyrius į seniūniją 

nemokamiems  viešiesiems darbams  siuntė 1 asmenį.  

Pakeista viena  vandens pralaida kelyje Nr. PN-63, Panemuniai – Kavoliškis .  2020 

finansinius metus seniūnija baigė be skolų. Įvykdyti visi numatyti darbai ir įsipareigojimai.  
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2021 metų sausio 11 dieną  seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

apsvarstyta seniūnaičių sueigoje. Seniūnaičių sueigos protokolo kopija pridedama. 
   

_____________________ 
 


